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الكورس الشامل لتعلم اھم العبارات االساسیة في المحادثة الیومیة واكثرھا
استخداما في االنجلیزیة مع الترجمة العربیة.

تعلم اساسیات اللغة االنجلیزیة عبر جمل انجلیزیة شائعة، قصیرة، سھلة، الحفظ
والتذكر  مھما كان مستواك في اللغة االنجلیزیة: مبتدئین، متوسطي المستوى أو حتى

إن كنت ترید تعلم اللغة اإلنجلیزیة من الصفر.

ستجد جمیع الجمل أدناه:

العبارات المستخدمة في المحادثات اإلنجلیزیة الیومیة

Phrases Used in Daily English Conversations

التعبیرات التي یجب استخدامھا في مطالبة شخص ما بقول شيء مرة أخرى

Expressions to use in asking someone to say something
again

Pardonعفو

I’m sorry I didn’t hear/catchأنا آسف لم أسمعك /  ماذا أنت قلت
what you said

ھل / ھل تستطیع قول ھذا مرة أخرى
من فضلك؟

Would/ Could you say that
again, please?

ھل / ھل یمكنك تكرار ما قلتھ من
فضلك؟

Would/ Could you repeat
what you said, please?

?I’m sorry, what did you sayاعتذر، ماذا قلت؟

?What was thatماذا كان ھذا؟

Informal: What was thatغیر رسمي: ماذا كان ذلك مجدًدا ...؟
again…?



2

/Very informal: What?/ Ehغیر رسمي جًدا: ماذا؟ / إیھ / مم؟
Mm?

Expressions to use in checking you have understood

التعبیرات التي یجب استخدامھا في التحقق من فھمك

…,Soوبالتالي،…

?…Does that meanھل ھذا یعني…؟

?…Do you meanھل تعني…؟

…If I understand rightإذا فھمت بشكل صحیح ...

.I’m not sure I understandلست متأكًدا من فھمي. ھل ھذا یعني…؟
Does that mean…?

Expressions to use when you want to add something

التعبیرات التي یجب استخدامھا عندما ترید إضافة شيء ما

I’d like to make anotherأود أن أوضح نقطة أخرى.
point.

…I’d also like to sayأود أیًضا أن أقول ...

You need helpأنت بحاجة للمساعدة

.I don’t understand, I’m sorryأنا ال أفھم ، أنا آسف.

I’m not sure I understandلست متأكًدا من أنني أفھم ما تقصده.
what you mean.
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?…What’s the meaning ofما معنى…؟

Common phrases to ask how someone is:

عبارات شائعة لتسأل كیف یكون شخص ما:

?What’s upما أخبارك؟

?What’s newما ھو الجدید؟

What have you been up toماذا كنت تفعل مؤخرا؟
lately?

?How’s it goingكیف تجري االمور؟

?How are thingsكیف ھي األمور؟

?How’s lifeكیف الحیاة؟

Common phrases to say how you are:

العبارات الشائعة للتعبیر عن حالتك:

I’m fine, thanks. How aboutانا بخیر شكرا. ماذا عنك؟
you?

.Pretty goodجید جدا.

Same as alwaysكالعادة

.Not so greatلیس عظیما جدا.

Could be betterیمكن ان یكون افضل

cant complainال استطیع الشكوى
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Common phrases to say thank you:

العبارات الشائعة لقول شكرا لك:

.I really appreciate itأنا فعال أقدر ذلك.

I’m really gratefulأنا ممتن حًقا

.That’s so kind of youھذا لطفا منك.

Common phrases to respond to thank you:

العبارات الشائعة للرد على الشكر:

.No problemال مشكلة.

No worriesال داعى للقلق

.Don’t mention itال تذكر ذلك. ال علیك

.My pleasureمن دواعي سروري.

.Anytimeفي أي وقت

Common phrases to say I don’t know:

العبارات الشائعة لقول إنني ال أعرف:

.I have no idea/clueلیس لدي فكرة / فكرة.

.I can’t help you thereال أستطیع مساعدتك ھناك.

.I’m not really sureأنا غیر متأكد.

,I’ve been wondering thatكنت أتساءل عن ذلك أیًضا.
too.

Common phrases for agreeing:
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العبارات الشائعة للموافقة:

.Exactlyبالضبط.

.Absolutelyعلى االطالق.

.That’s so trueھذا صحیح جدا.

.That’s for sureبالتأكید.

I agree 100%٪100أوافق

I couldn’t agree with youال أستطیع اإلتفاق معك أكثر.
more.

انا افترض ذلك. (استخدم ھذه العبارة
التفاق ضعیف)

I suppose so. (use this
phrase for weak agreement )

Common phrases for disagreeing:

العبارات الشائعة لالختالف:

.I’m not so sure about thatلست متأكًدا من ذلك.

.That’s not how I see itلیس ھذا ما أراه.

Not necessarilyلیس بالضرورة

Common phrases for not having an opinion:

العبارات الشائعة لعدم إبداء الرأي:

I’ve never given it muchلم أفكر في األمر أبًدا.
thought.
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لیس لدي مشاعر قویة في كلتا الحالتین
.

I don’t have strong feelings
either way.

It doesn’t make anyال فرق بالنسبة لي.
difference to me.

I have no opinion on theلیس لدي رأي في الموضوع.
matter.

Conversation Expressions المحادثةفيتعابیر

● Someone : ماشخص

Someone will come to see you

شخص ما سیأتي لیراك

● Anyone : أحدأى

I do not know anyone

أنا ال أعرف أحدا

● No one : أحدآل

No one can help you

ال یستطیع مساعدتك أحد

● Another : اآلخر

I will go to another shop

سوف أذھب لدكان آخر

● This one : ھذه

She likes this one
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ھي تحب ھذه

● That one : ذاك/ذلك

I have chosen that one

انا اخترت ھذا

● Nobody : أحدوال

Nobody is at home

ال احد في البیت

● None other than : سویأحدال

She is none other than my mother

ھي ال احد سوى أمي

● However : أنھبالرغم

I will buy it, however expensive it may be

سوف أشتریھ بالرغم انھ یمكن أن یكون غالیا

● Sometimes : أحیانا

Sometimes I feel so lonely

أحیانا أحس اني وحید

● Anything : شيءأي

Do you know anything about chemistry

ھل تعرف أي شيء عن الكیمیاء

● Somewhere : مامكانفي

I have seen him somewhere
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أنا رأیتھ في مكان ما

● Anywhere : مكانأي

You will not get someone like me anywhere in the world

لن تحصل على شخص مثلي في أي مكان في العالم.

● Nowhere : مكانأيفيلیس

I have nowhere to go

ال مكان أخر أذھب إلیھ

● Wherever : أینما

I will follow you , wherever you

سأذھب أینما ذھب

● Whatever : شيءاي/مھما

I shall eat whatever is left in the plate

سأكل أي شيء تبقى من ( طعام ) في الصحن

● Whoever : یكنأیا/منكل

whoever comes late will be punished

كل من یصل متأخرا سیعاقب

● Whichever : أي

You may use whichever car you prefer

بإمكانك أن تستعمل أي سیارة تفضل

● What so ever : كانمھما

They can buy it what so ever is your price
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سیشترون مھما كان سعرك

● Whenever : حینما

whenever I come home, I kiss my mother's forehead

حینما أرجع البیت ، أقبل جبھة أمي

● When so ever : وقتأيفي

I will be available when so ever you need me

سأكون جاھزا في أي وقت تحتاجني

● Where so ever : أینما

We will catch him, where so ever he hides?

نحن سنمسکھ ، أینما یختبئ

● Anything : شيءأي

Do you know anything about earth?

ھل تعرف أي شيء عن األرض

● Who so ever : كانأیا

Whosoever wants to buy can come forward

لیتقدم كل من یرید أن یشتري أیا كان

عبارات انجلیزیة للمبتدئین

How about you?

ماذا عنك؟

It's improved.

لقد تحسنت.
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She is eating.

إنھا تأكل.

That's enough.

كفى.

I lost my job.

خسرت وظیفتي.

We had no water to drink.

لم یكن لدینا ماء لنشربھ

I hope that I'll see her.

أتمنى أن أراھا

This is a friend of mine.

ھذا صدیق لي

I just need my own space.

أنا فقط بحاجة إلى مساحتي الخاصة.

I am listening to a song.

أنا أستمع إلى أغنیة.

He says he met my father.

یقول أنھ قابل والدي

He made fun of my accent.

لقد سخر من لھجتي
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It was just as I thought.

لقد كان األمر كما ظننت

I had him paint my house.

لقد جعلتھ یرسم منزلي

Do you want me to answer?

ھل تریدني أن أجیب؟

It is nothing but a joke.

انھا لیست سوى مزحة.

He knows a lot of people.

إنھ یعرف الكثیر من الناس

They are as strong as us.

إنھم أقویاء مثلنا

I'm not that kind of guy.

أنا لست ذلك النوع من الرجال.

I'll show you what to do.

سأریك ما یجب فعلھ

We go to the same school.

نذھب إلى نفس المدرسة.

The sky is full of stars.

السماء ملیئة بالنجوم.
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How much is the bus fare?

كم ثمن أجرة الحافلة؟

The baby has a cute face.

الطفل لدیھ وجھ لطیف.

What kind of dog is that?

أي نوع من الكالب ھذا؟

Do you have a big family?

ھل لدیك عائلة كبیرة؟

I don't know how to cook.

ال أعرف كیف أطبخ

We sat down face to face.

جلسنا وجھاً لوجھ.

He invited me to a party.

لقد دعاني لحفلة

How many caps do you own?

كم عدد القبعات التي تملكھا؟

She told me she loved me.

أخبرتني أنھا تحبني
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جمل انجلیزیة للمحادثة الیومیة

I'd like to pay by check.

أود أن أدفع عن طریق الشیك

I was aware of that fact.

كنت على علم بھذه الحقیقة.

It's not really up to me.

األمر لیس عائداً لي حقاً

Won't you sit on my knee?

ألن تجلس على ركبتي؟
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I admit it won't be easy.

أعترف بأن األمر لن یكون سھالً

I could do this for days.

یمكنني فعل ھذا ألیام

I was trying not to look.

كنت أحاول أن ال أنظر

She took him to the lake.

لقد أخذتھ إلى البحیرة

He was a poet and writer.

لقد كان شاعراً وكاتًبا.

I admit that I was wrong.

أعترف بأنني كنت مخطئاً

I need to know the truth.

أرید أن أعرف الحقیقة

I forgot to pay the rent.

نسیت أن أدفع اإلیجار

He had his share of luck.

كان لدیھ نصیبھ من الحظ

If you can, come with us.

إذا كنت تستطیع، تعال معنا.
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We go to school to learn.

نذھب إلى المدرسة للتعلم.

He is very fond of music.

انھ مغرم جدا بالموسیقى.

I'm glad to see you back.

أنا سعید لرؤیتك مرة أخرى.

Ask her what her name is.

اسألھا ما اسمھا؟

Do you plan to go abroad?

ھل تخطط للذھاب إلى الخارج؟

جمل مفیدة في محادثاتنا الیومیة
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اصبر علي األمر

Take things as they come

سنعرف مع الوقت

Time will tell

كل شيء في وقتھ

Everything in its time

ستنجح في نھایة األمر

It will work out in the end

علي المدي البعید سیكون كل شيء علي ما یرام
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In the long run , everything will be OK

أنا واثق أن األمور ستسیر

I'm confident it will all work out

ھذا لن یفید

That won't do

ھذا لن یحقق الھدف

That doesn't make the grade

ھل ھذا كل شيء لدیك ؟

Is that all?

حاول في األمر

Take a stab at it

لن تؤذیك المحاولة

It won't hurt you to try it

اآلن وإال فال

It's now or never

احسم األمر

Knock yourself out

أنا بجانبك (فى صفك)

I'm on your side

یمكن أن تعتمد علي
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You can count on me

یمكنك أن تضع ثقتك بي

You can put your trust in me

سأكون ھناك دائما ألجلك

I'll always be there for you

أنا أثق فیك ثقة كاملة

I have complete faith in you

ھل أنت جاد؟

Are you serious?

ال تدعي ذلك ، ألیس كذلك ؟

You're not making this up ,aren't you?

اتصل بي

Call me.

اتصل بالشرطة

Call the police.

ھل استطیع استخدام االنترنت ھنا؟

Can I access the Internet here?

ھل استطیع استعارة بعض النقود؟

Can I borrow some money?

ھل استطیع احضار صاحبي معي؟
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Can I bring my friend?

استطیع اخذ كاساً من الماء؟

Can I have a glass of water please?

اتعطني الوصل من فضلك؟

Can I have a receipt please?

اتعطني الفاتورة من فضلك؟

Can I have the bill please?

یمكنني مساعدتك؟

Can I help you?

ایمكنني اخذ موعد یوم االربعاء من االسبوع القادم؟

Can I make an appointment for next Wednesday?

یمكنني رؤیة جواز سفرك من فضلك؟

Can I see your passport please?

ھل اخذ رسالة؟

Can I take a message?

استطیع ان اجرب المالبس؟

Can I try it on?

استطیع استخدام ھاتفك؟

Can I use your phone?

ھال خفضت السعر؟
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Is it possible to reduce the price

ایمكننا الحصول على قائمة الطعام؟

Can we have a menu please.

ایمكننا الحصول على المزید من الخبز؟

Can we have some more bread please?

ھل یمكننا الجلوس ھناك؟

Can we sit over there?

جمل انجلیزیة تستعمل یومیا

ھل یمكنك االتصال الحقاً؟
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Can you call back later?

ھل یمكنك االتصال بي الحقاً؟

Can you call me back later?

ھل یمكنك حمل ھذا لي؟

Can you carry this for me?

ھل یمكنك ان تؤدي لي معروفاً؟

Can you do me a favor?

ھل یمكنك اصالح ھذا؟

Can you fix this?

ھل بامكانك اعطائي تفسیراً؟

Can you give me an example?

ھل یمكنك مساعتي؟

Can you help me?

ھال امسكت بھذا من اجلي؟

Can you hold this for me?

ھال اعدت ما قلتھ من فضلك؟

Can you please say that again?

ھال نصحتني بمطعم جید؟

Can you recommend a good restaurant?

ھال اعدت ذلك من فضلك؟
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Can you repeat that please?

ھال اریتني؟

Can you show me?

ھال تكلمت بصوت اعلى؟

Can you speak louder please?

اتعرف السباحة؟

Can you swim?

ھال رمیت ھذا من فضلك؟

Can you throw that away for me?

ایمكنك ترجمة ھذا لي ؟

Can you translate this for me?

بالتاكید

Certainly!

ابتھاج!

Cheers!

شیكاغو تختلف كثیرا عن بوصتن

Chicago is very different from Boston.

تعال ھنا

Come here.

إذا كان لدیك أي اقتراحات أو ترجمات، یمكنك نشرھا في قسم التعلیقات أدناه.



23

االنجلیزیھاللغھمستویاتجمیعیناسبpdfاإلنجلیزیةالمحادثھفىالشاملكتاب

bookpdf1.comموقعنازیارةالتنسى

ال یجوز ألي طرف استنساخ أونشر أو إذاعة أو تنزیل أو تخزین (بأیة وسیلة أو في
غیر االستخدام الشخصيأیة صیغة) ألي غرض

".bookpdf1.com"لــــمحفوظةالحقوقجمیع

https://bookpdf1.com/%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%81%d9%89-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%af%d8%ab%d9%87-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%86%d8%ac%d9%84%d9%8a%d8%b2%d9%8a%d8%a9-pdf/
http://bookpdf1.com
http://bookpdf1.com

